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- Lege pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptata la Florența la 20 octombrie 2000 
(L451/2002),lg. nr. 451 din 8 iulie 2002. 
- Strategia nationala si Planul de actiune pentru conservarea biodiversitații 2014-2020, din 11.12.2013. 
- Guvernul României (2007), HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala 
avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România, Monitorul 
Oficial nr. 739, 31 octombrie 2007.  
- Legea protectiei mediului, lg. nr. 137 din 29/12/1995 
- Ordonanța de urgenta privind protectia mediului, OUG. nr. 195 din 22  
decembrie 2005. 
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. 
- Ordonanța de urgența nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. 
- Legea apelor, lg. nr. 107 din 25/09/1996. 
- Ordonanța de urgenta privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, OUG. nr. 
4/2002. 
- Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind 
prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (publicata în Monitorul Oficial nr. 901 din 12 
decembrie 2002).  
- Legea privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice, lg. nr. 462 din 18 iulie pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 236/2000 
2001.  
- Legea nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea ordonanței de urgența a guvernului nr. 108/2007 
pentru modificarea alin. (2) Al Art. 8 din ordonanța de urgenta a guvernului nr. 59/2007 privind 
instituirea programului national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in 
localitați.  
- Ordonanța de urgența privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei si faunei salbatice, OUG. nr. 57 din 20 iunie 2007.  
- Ordinul 223 din 28 mai 2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice si 
agrochimice, a Sistemului national si județean de monitorizare sol-teren pentru agricultura.  
- Legea 350/2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismul; cu modificarile si completarile 
ulterioare (legea 289/ 2006 precum si legea 242/2009).  
- H.G. nr. 525/1996 – Regulamentul general de urbanism. 
- Legea 137/1995 – privind protectia mediului. 
- Legea 451/2002 – privind ratificarea Convenției Europene a Peisajului. 
- H.G. 1076/ 2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si 
programe.  
- Legea 289/2002 – privind perdelele forestiere de protectie. 
- Legea Nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991.  
- Ordinul nr. 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente 
infrastructurii de îmbunatatiri funciare. 
 

2.2.4. Acorduri relevante 
Terenul din zona stabilita pentru investitie, conform HCL nr. 9 din ianuarie 1998 si prelungit cu 

O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L. nr. 239/29.06.2018 este cuprins in inventarul domeniului public 
al Municipiului Targoviste. 
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Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in Certificatul 
de Urbanism nr. 306 din 25.03.2020. 

Regimul juridic : Forma de proprietate : teren domeniu public in conformitate cu Extrasul de 
Carte Funciara pentru informare nr. 24846/19.03.2020. 

Regimul economic : Terenul este situate in UTR 6 
Categoria de folosinta : curti constructii. 
Functiunea dominanta a zonei : Llu-zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri (peste 

10.00m). 
Subzone functionale : LMu1; LMu2; Llu1; ISi; ISc; Pp; Ps; TE 
Regimul tehnic : Teren, domeniu public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 802 mp, 

conform cu Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 24846/19.03.2020. 
 

2.2.5. Structuri institutionale 
Aria zonei de investitie apartine Statului Roman. 
 
2.2.6. Structuri financiare 
Investitia va fi suportata din fonduri de la bugetul local al Municipiului Targoviste 

2.3. Analizarea situatiei existente si identificarea deficientelor 
2.3.1. Localizare 
Zona de investitie , in suprafata de 802.00 mp, propusa pentru realizarea proiectului, se afla situate 
in zona de Sud-Est a Municipiului Targoviste . 
Dezvoltarea intregii zone este de mare viitor. Amplasarea zonei de sport, fitness si a spatiului 

verde amenajat in zona studiata conduce spre completarea unui “inel verde” care sa faciliteze 
utilizatorilor un parcurs circular prin peisaj natural. 

Accesul la proprietate se realizeaza din str. G-ral Matei Vladescu, prin alei pietonale. 
 
2.3.2. Vecinatati 

- Nord-Est : Nr. CAD 36805 
- Nord-Vest : proprietati private : nr. postal 50, nr. postal 51 
- Sud-Est : proprietati private : nr. postal 46 

 
2.3.3. Utilizarea actuala 
Sit-ul studiat nu prezinta functii estetice si ecologice valoroase. 
 
2.3.4. Categorii de utilizatori actuali 
Nu exista categorii bine definite de utilizatori actuali, sit-ul neoferind o accesibilitate si o 

destinatie specializata. 
 
2.3.5. Identificarea deficientelor 
Deficienta de accesibilitate :  cea mai mare deficienta este data de accesibilitatea scazuta. In zona 

nu exista facilitate pentru persoane cu dizabilitati. 
Deficienta cu privire la amenajari de baza ale zonei : Nu exista un minimum de amenajari 

exterioare care sa faca plimbarile mai confortabile (alei pietonale, locuri de sezut).  
Deficienta sociala : nu exista o comunitate locala consolidata care sa contribuie la dezvoltarea 

sustenabila a zonei, nu exista spatii care sa coaguleze noi relatii intre utilizatori straini, nu exista spatii 
care sa incurajeze crearea unei comunitati locale. 
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In repartizarea  costurilor de operare in varianta de exploatare preventive, in care o pondere mai mare 
se aloca pentru costurile de intretinere curenta, experienta arata ca acest model de exploatare va induce 
reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu reparatiile capitale cca. 15%. 

4. Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata in 
tabelul de mai jos: 

 
An  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Rata 
inflatiei(%) 4.60 3.60 3.00 2.60 2.40 2.30 2.00 2.00 
index 
(an1=100) 100.00 103.60 106.70 109.48 112.10 114.69 116.97 119.31 

        An  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Rata 
inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
index 
(an1=100) 121.70 124.13 126.62 129.15 131.74 134.37 137.06 139.80 

        An  2036 2037 2038 2039 2040       
Rata 
inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00       
index 
(an1=100) 142.60 145.45 148.36 151.33 154.36       

 
In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinand cont de rata 

inflatiei si fixate la un an de baza. 
 
5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor de 

performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara –VNAF si a ratei interne de 
rentabilitate financiara RIRF) este de 4% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 – ORIENTARI 
PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de 
Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST – BENEFICII A PROIECTELOR DE 
INVESTITII” elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatiide Studii din Milano.  Evolutia 
costurilor de operare 

Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a zonelor de agrement pentru 
mentinerea acestora in parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile 
administrative. 

In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere: 
 Cheltuieli cu intretinerea curenta a zonelor de agrement, pe perioada de vara si respectiv cea 

de iarna, cum ar fi spalatul si stropitul carosabilului, maturatul manual sau mecanizat al zonelor de 
agrement, incarcatul si transportul deseurilor, curatatul manual sau mecanizat al zapezii, imprastierera 
materialului antiderapant, curatarea santurilor, plombare, decolmatare etc. 

 Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea in 
conditii normale a zonelor de agrement si exploatare si pentru asigurarea sigurantei). 

 Tinand cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de 
aducere in preturi constante ale anului 2020, aceste costuri se prezinta astfel: 
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Rata de acualizare 8% 

      

 

VNA A 
VENITURILOR 

NETE 

VNA A 
COSTURILOR 

NETE DE 
CAPITAL 

VNA TOTALA 
A 

COSTURILOR 

VNA TOTALA 
A 

BENEFICIILOR  
VNAF/C 

 
 (7) (8) (9) (10) (11)  

-640,775.79 906,517.81 177,314.49 1,724,608.08 -1,547,293.60 

          

       

  RIRF/C =  -11.76%   

     

       

 
  VNA TOTALA A COSTURILOR 177,314.49   

C/B = ------------------------------------------ =  -------------- = 0.10 

 
  VNA TOTALA A BENFICIILOR 1,724,608.08   

        
 
 

Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este profitabila din punct 
de vedere financiar. 
           Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand in calcul 
valoare costurilor ale investitiei s-au calculat: 

- VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie 
- RIRF/K  =  rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie, 
Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare: 
 

Ani  Venituri 

Contributia 
de la 

bugetul de 
stat 

Costul de 
capital 

Costuri de 
operare 

Valoarea 
reziduala 

Fluxul net 
de numerar 

Venituri 
nete 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(1)+(2)-
(3)-(4)+(5) 

(7)=(1)+(2)
+(5)-(4) 

2020 0.00 979,039.23 979,039.23     0.00 979,039.23 

2021 0.00 0.00 0.00 59,000.72   -59,000.72 -59,000.72 
2022 0.00     60,770.74   -60,770.74 -60,770.74 
2023 0.00     62,350.78   -62,350.78 -62,350.78 
2024 0.00     63,847.20   -63,847.20 -63,847.20 
2025 0.00     65,315.69   -65,315.69 -65,315.69 
2026 0.00     66,622.00   -66,622.00 -66,622.00 
2027 0.00     67,954.44   -67,954.44 -67,954.44 
2028 0.00     69,313.53   -69,313.53 -69,313.53 
2029 0.00     70,699.80   -70,699.80 -70,699.80 
2030 0.00     72,113.79   -72,113.79 -72,113.79 
2031 0.00     75,456.07   -75,456.07 -75,456.07 
2032 0.00     75,027.19   -75,027.19 -75,027.19 
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disponibilitatea  de plata  a  consumatorilor  pentru  bunurile  si  serviciile  oferite  de  infrastructura 
respectiva. 
Pretul economic se stabileste astfel: 

- Pentru bunurile tangibile valorea lor economica este data de pretul de paritate internationala 
(pretul de import); - Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data 
de costul lor de oportunitate. 
 

4.8.  Analiza de senzitivitate 
Pentru ambele scenarii 
Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra 
modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Indicatorii de performanţă financiară 
şi economică relevanţi, care se vor considera în toate cazurile, sunt rata internă de rentabilitate 
financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. În cazul investiţiilor publice majore, 
analizele au în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice. 
Analiza de senzitivitate constă în determinarea intervalului de evoluție a indicatorilor de profitabilitate, 
considerați pentru diferite scenarii de evoluție a factorilor cheie, în scopul testării solidității rentabilității 
proiectului și pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc. 
Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale 
căror variații, în sens pozitiv sau negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc 
la cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității, respectiv RIR și VNA; 
cu alte cuvinte, influențează in cea mai mare măsură acești indicatori. 
Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variază conform specificului proiectului analizat și 
trebuie determinat cu mare acuratețe. 
Este recomandabilă adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1% duce la o variatie a RIR 
de cel putin 1% sau a VNA de cel putin 4%. 
Analiza socio-economica a condus la obținerea următorilor indicatori de eficienta ai investiției. 
Este recomandabilă adoptarea acelor indicatori a căror variație absolută de 1% duce la o variație a RIR 
de cel puțin 1% sau a VNA de cel puțin 4%. 
Proiectul propus nu are o Rată internă de rentabilitate financiară pozitivă datorită faptului că este 
un proiect care nu generează venituri financiare,  iar benificiile de ordin economico-social nu sunt 
cuantificabile; astfel, oricât am scădea cheltuielile de operare și de investiție,  într-un scenariu optimist, 
sau le-am crește, într-un scenariu pesimist, proiectul neînregistrând venituri, rata internă de rentabilitate 
și valoarea actualizată netă ar fi negative. 
Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și 
legislația națională. 
Analiza de senzitivitate studiază influența factorilor de risc identificați, cu posibilitatea de nerealizare a 
factorilor pozitivi care conduc la obținerea rentabilității financiare și economice a proiectului. 

 
4.9.  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
În mediul economic şi de afaceri actual, orice decizie de investiţii este puternic marcată de 
modificările imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ – ale 
factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat în atenția specialiștilor în domeniu mai mult 
sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului şi au primit denumirea de risc al 
proiectului. 
Riscurile tehnice, care pot apărea în momentul în care prestatorul lucrărilor nu respectă specificațiile 
din proiect. 
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Un alt risc financiar identificat, sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementării 
şi pe care autoritatea publică locală trebuie să le suporte din bugetul propriu, care ar putea fi acoperite 
prin contractarea unui credit. 
Riscurile instituționale vizează obţinerea diverselor autorizații şi acorduri pentru a putea desfășura 
investiţia. 
Riscul de depășire a costurilor ce apare în situaţia în care nu s-au specificat în contractul de execuție 
sau în bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute. 
Riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creşterea nevoii de 
finanţare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu 
efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienți. 
Sistemul de monitorizare. Esența acestuia constă în compararea permanentă a situației de fapt cu 
planul grafic de activităţi al proiectului: evoluție fizică, cheltuieli financiare, calitate. O abatere 
indicată de sistemul de monitorizare conduce la un set de decizii a managerului de proiect care vor 
decide dacă sunt sau nu posibile anumite măsuri de remediere. 
Sistemul de control. Sistemul de control va trebui să intre repede şi eficient în acţiune atunci când 
sistemul de monitorizare indică abateri.  
Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:  
- luarea de decizii despre măsurile corective necesare  
- autorizarea măsurilor propuse  
- implementarea schimbărilor propuse  
- adaptarea planului de referinţă care să permită ca sistemul de monitorizare să rămână eficient 
Sistemul informațional – va susţine sistemele de control şi monitorizare, punând la dispoziția echipei 
de proiect informațiile pe baza cărora ea va acționa. Pentru monitorizarea proiectului, informațiile 
strict necesare sunt următoarele: măsurarea evoluției fizice, măsurarea evoluției financiare, controlul 
calităţii etc. 
 Ca şi concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:  
- riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o 
probabilitate redusă de apariţie şi declanșare;  
- riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi economice;  
- probabilitatea de apariţie a riscurilor tehnice a fost puternic contracarată prin contractarea lucrărilor 
de proiectare cu firme de specialitate. 
Creşterea intensității pozitive a implicațiilor sociale şi de mediu antrenează o creştere a ratei de 
rentabilitate economică, dar cu o amplitudine redusă.  
Diminuarea riscurilor cu implicaţii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum costurile de 
realizare şi operare, inflația şi salariile nu pot fi influențate de politica economică şi socială a 
administratorului legal al proiectului. Toate acestea sunt influențate de evoluția macroeconomică a 
României. 
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6. Urbanism, acorduri si avize conforme 
6.1. Certificatul de Urbanism 
În anexa: 
 Certificatul de Urbanism Nr. 306 din data 25.03.2020; 

 
6.2. Extrase de Carte Funciara 
În anexa: 
 Extras de Carte funciara nr. 85649 

 
6.3. Actul administrative al autoritatii competente pentru protectia mediului 
În anexa: 
 Act administrativ al Agentiei pentru Protectia Mediului. 

 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 
În anexa: 
 Alimentare cu apa 
 Canalizare 
 Alimentare cu energie electrica 
 Gaze naturale 
 Salubritate 
 Sanatatea populatiei 

 
6.5. Studiu topografic 
În anexa: 
 Studiu topografic cu toate vizele prevazute de lege 

 
6.6. Studii specific 
În anexa: 
 Studiu geotehnic 
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7. Implementarea investitiei 
7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este: 
 UAT Municipiul Targoviste 
 
     7.2. Strategia de implementare 

Se va  trece  la implementarea investiției prin realizarea etapelor descrise în graficul anexat. 
Fiecare etapa se regasește cuantificata valoric în devizul general prezentat. 

Strategia de implementare a proiectului presupune desfașurarea tuturor activitaților ce fac 
obiectul strategiei, aceasta etapa presupune trecerea de la planificarea generala la planificarea detaliata 
a desfașurarii implementarii obiectivului de investiție. Strategia de implementare urmarește  
- Urmarirea obiectivelor stabilite inițial, 
- Implementarea corecta a strategiei, 
- Maximizare rezultatelor și sporirea calitații, 
- Alocarea eficienta a bugetului și optimizarea acestuia. 

Activitati principale ale proiectului: 
1. Activitatea de management a proiectului, 
2. Realizarea proiectelor tehnice, a studiilor, a expertizelor, a avizelor etc necesare în vederea 
executarii investiției, 
3. Realizarea achizițiilor publice aferente proiectului, 
4. Realizarea lucrarilor de execuție a obiectivelor din prezenta investiție:  
realizarea infrastructurii, a construcțiilor și a amenajarilor exterioare, 
 
Durata de implementare a obiectivului de investitii: 4 luni, conform  
graficului anexat. 
 

Resurse necesare 
Pe perioada execuției lucrarilor, Consiliul Local Targoviste va asigura forța de munca necesara 

și va desemna un colectiv de lucru ce se va ocupa cu implementarea proiectului.  
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se respecta rețeta si faza de aplicare indicata de producator. Pentru coasa de curațire, strângerea si 
scoaterea de pe teren a plantelor se folosesc cositori, greble si remorci din dotarea fermelor respective. 
Important este ca lucrarile sa fie facute pe timp favorabil si într-un timp scurt pentru a nu prejudicia 
noul covor vegetal abia înființat. Ciclurile urmatoare se cosesc sau se pașuneaza, în functie de 
destinatia pentru care s-a facut reînsamântarea pajiștii respective; În toamna este necesar sa se elimine 
surplusul de iarba printr-un pașunat pe o perioada scurta cu ovine. Pajisti reînsamântate în vara-
toamna În aceasta situatie coasa de curațire a buruienilor în toamna nu mai este necesara, buruienile 
fiind de regula plante anuale care dispar odata cu venirea iernii si nu au timpul necesar pentru 
producerea de seminte. Primavara se urmarește starea culturii si numai daca se constata îmburuienarea 
acesteia se recurge la combaterea buruienilor procedând ca si în cazul reînsamântarii de primavara. 
Celelalte lucrari recomandate pentru pajistile semanate în primavera ramân valabile si în cazul 
semanatului de vara- toamna. 
 
7.3.6. Salubrizarea și întreținerea mobilierului 
Activitatea de salubrizare în parc se desfașoara în scopul aducerii și menținerii domeniului public in 
stare de curațenie. 
Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operații:  

a) maturatul manual al aleilor; 
b) curațatul de zapada și gheața de pe alei; 
c) adunarea, colectarea deșeurilor de pe spațiile verzi, locul de joaca pentru copii, alei, cu 
asigurarea transportului deșeurilor; 
d) Salubrizarea toaletelor publice; 
e) întretinerea mobilierului urban (banci, coșuri de deșeuri, aparate de joaca). 

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitații manageriale și instituționale 
Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica și controla desfașurarea activitații obiectivului 
de investiție.   
Reguli de programare a muncii managerilor: 
- concentrarea prioritaților asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitații;  
- sa nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor; 
- sa  soluționeze  în  primele  ore  de  munca  cele  mai  importante  și  dificile   
probleme  respectând principiul ,,capului limpede‘‘;  
- sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevazute; sa  selecteze problemele care 
necesita specialist; în  cazul  ivirii  dilemei ”problem importante -  probleme  urgente”,    
- sa  acorde  prioritate  ca  efort problemelor importante; sa rezolve problemele importante pentru 
firma în plenul organelor manageriale participative 
 
7.5.  Descrierea lucrarilor de organizare de șantier 
7.5.1. Devierile și protejarile de utilitați afectate 
Organizarea șantierului se va realiza în zona spațiului propus pentru amenajare, accesul în șantier 
facându-se prin partea de nord a sit-ului, conform planșei ”Organizare de șantier”. 
Cheltuielile de organizare a șantierului se vor încadra în limita valorii prevazute în devizul estimativ 
inclus în documentație. Șantierul se va dota minim cu: pichet PSI, rețele electrice provizorii, 
împrejmuire cu gard metalic din sârma cu rame de oțel, baraca paznic, baraca șef șantier, baraca 
muncitori, panou identificare investiție.  










